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Fejlesztések a Kistérségben 8. oldalFejlesztések a Kistérségben 6. oldalFejlesztések Szegeden 3. oldal

Szeged az elkövetkező 7 
évben 32 milliárd forint-
nyi uniós fejlesztési forrást 
használhat majd fel.

Méltó külsőt kapott immár belülről is a zsombói 
Királyszéki Iskola.

A rendszer munkába állásával a 
szegediek pontosabban és kényel-
mesebben tudnak utazni a jövőben.

Folytatódhat
a sikeres
városfejlesztés

Kabinetvezetőként, korábban 
kabinetvezető-helyettesként is 
azért dolgoztam, hogy Szeged vá-
rosa fejlődjön, gyarapodjon, hogy 
az itt élő embereken segítsek, ha 
szükséges – idézi föl Szabó Sán-
dor. A kampányban is azt mond-
tam, hogy akár megválasztanak 
képviselőnek akár nem, Szege-
dért, a térségért akarok és fogok 
dolgozni. Ehhez ragaszkodom. A 
jelenlegi városvezetéssel közösen, 
a falvakban élő polgármesterek-
kel együttműködve kívánok tenni 

az itt élőkért, a települések fej-
lődéséért. Emellett persze azon 
vagyok, hogy egy igazságosabb, 
sokkal demokratikusabb, félel-
met nem keltő politika irányítsa 
az országot. Nos, ez utóbbi a ne-
hezebb feladat.

Tavasszal a baloldal jelöltje-
ként szerzett egyéni mandá-
tumot, ami az országban nem 
sokaknak sikerült. Mennyire 
érzi annak terhét, hogy hite-
les baloldali politizálást kell 
megvalósítania, miközben a 

magyar baloldal sem nem erős, 
sem nem hiteles.
Ha nem lett volna hiteles az 

a politika, amit képviselek, az, 
amit több mint 12 éve Szegedért 
és térségéért teszünk, akkor biz-
tosan nem választottak volna meg. 
Persze ezt a sikert nem egyedül 
értem el: Szeged polgármesteré-
vel, a képviselőkkel és mindazon 
emberek munkájával, akik valóban 
akarták és akarják a város, a térség 
gyarapodását. És szerintem ez a 
lényeg. Ugyanis attól lesz egy poli-
tika hiteles, ha az emberek látják a 
teljesítményt és tapasztalják, hogy 
minden döntés értük van, részesei 
a fejlődésnek. Vannak megépült 
autópályák, korszerűsített tömeg-
közlekedés, megszépült iskolák, 

klinikaépítés és még sorolhatnám. 
Kétségtelen tény, ebben volt hiá-
nyossága az MSZP-nek az ország 
más területein, de azért kell dol-
gozni, hogy ott is megforduljon az 
emberek hozzánk való viszonya. 
Azt gondolom, hogy kemény mun-
kával ez elérhető.

Mik voltak az első tapasztalatai 
az Országgyűlésben? Mennyire 
lesz nehéz Szegedet és térségét 
képviselnie?
Az első tapasztalatom, hogy 

a f ideszes kétharmad átgázol 
mindenen. Nagy illúzióim nem 
voltak persze, de látványos az erő-
demonstráció. Világosan látszik, 
hogy ha egy ügy a Fidesznek fon-
tos, mert egyes emberek vagy ér-
dekcsoportok javát szolgálja, akkor 

arra azonnal megszületnek a tör-
vényjavaslatok és már szavaznak 
is róla. Mindenki láthatta például 
a reklámadót, az egyetemi kancel-
láriarendszer bevezetését vagy a 
szerencsejáték szabályozását és 
még sorolhatnám. De az is látszik, 
hogy csak kevesek döntik el, mely 
ügyből lesz törvény, mi történjen az 
országban, a legtöbb fideszes kép-
viselő pedig mindehhez csak asz-
szisztál. Látszik, sokszor fogalmuk 
sincs, miről is szavaznak. Ebbe 
nem szabad beletörődni. Minden 
erőnkkel a magyar emberek valódi 
és érdemi javulását szolgáló ügye-
kért kell dolgoznunk, harcolnunk, 
és nem a fideszes érdekcsoportok 
gazdagodásáért.

A gazdaság állapota, a munkahelyek száma 
alapján Szeged a kistérségek legfejlettebb 10 
százalékába tartozik – állítja a Gazdaság- és 
Vállalkozáselemző Intézet friss tanulmánya. 
A Tisza-parti várost 12 éve vezető Botka Lász-
ló szocialista politikust 2002-ben az ország 
legfiatalabb polgármestereként választották 
meg Szeged vezetőjének – azóta még kétszer 
újrázott. A lézerközpont alapkövének letétele-
kor Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánosan 
is gratulált neki sikeres városépítő munkájáért. 
A helyi jobboldal viszont sosem bánt vele 
kesztyűs kézzel vele.

Polgármesteri kabinetvezetőből lett tavasszal Szegeden országgyűlési képviselő 
Szabó Sándor. Baloldali jelöltként méghozzá, ami országosan is szinte egyedül-
álló. Mint mondja, céljai új munkája során sem változnak: kiveszi részét Szeged 
és térsége jövőjének alakításából, az itt élők javára.

Röszke díszpolgára cí-
met kapott 40 éves lel-
kiismeretes munkája, 
emberséges hozzáállása 
elismeréseként Fülöpné 
Kiss Ibolya, a Százholdas 
Pagony Óvoda és Zsebi-
baba Bölcsőde tavaly 
nyugdíjba vonult intéz-
ményvezetője, aki élethi-
vatásként közvetítette a 
harmóniát és szeretetet. 
Fülöpné lapunknak el-
mondta, valamilyen lát-
hatatlan szál köti össze 
a gyermekekkel, akikkel 
a legcsodálatosabb dolog 
foglalkozni a világon.

Portré

Fülöpné Kiss 
Ibolya:
Láthatatlan 
szál köt össze a 
gyermekekkel

Interjú

a sikerekre is épít a szegedi honatya
 Folytatás a 2. oldalon

 Folytatás a 3. oldalon

 Folytatás a 5. oldalon

Interjú

Botka László: 
„szeged hátszél 

nélkül is sikerre 
van ítélve!”

– Másodikos vagy harmadikos 
lehettem, amikor a szüleimmel 
kiköltöztünk Szegedről Röszkére, 
azóta itt élek – kezdte Fülöpné 
Kiss Ibolya, aki szerint a határ-
menti település nagyon kedvelt a 
fiatalok körében, sokan költöztek, 
költöznek ki a faluba, melynek ki-
váló gyermekintézményei vannak 
a bölcsődétől az iskoláig. 

110 éves IsKolát újítottaK 
Fel Zsombón

ÁtadtÁk az új 
utastÁjékoztató 
rendszert

Szeged polgármestere a milliárdos lenyúlásról, a mutyizásról  
és a zsákos krumpliróla mutyizásról és a zsákos krumpliról

A baloldali politika országo-
san is elismert személyisége. 
Mégsem tudott próféta lenni 
saját hazájában?
2006-ban, amikor Magyarorszá-

gon máig egyedüliként elkezdtük 
Szegeden az egészségügy integ-
rációját, tizenhatszor szerveztek 

tüntetést ellenem a szegedi fide-
szesek, még a családi házam előtt 
is tiltakoztak, majd tavaly, amikor 
az integráció utolsó lépéseként 
elkészült az új klinika épülete nagy 
dicshimnuszok közepette sietve 
átadták, máig a 12 milliárdos be-
ruházással büszkélkednek. 

Nem bántja, hogy semmi kö-
zük nem volt hozzá?
Ez még a jobbik eset. Most 

olyannal is dicsekednek, amit 
éveken át csak gáncsoltak. A sze-
gediek még emlékezhetnek rá, 
hogy 2010-ben az akkori fideszes 
képviselőjelölt a kampányában 

többször is elmondta, hogy a lé-
zerközpont egy szélhámosság, 
semmi sem lesz belőle. Majd 
három éven keresztül folyama-
tosan akadályozta a kormány az 
ELI megvalósítását. Azután az 
unióban elmagyarázták nekik, 
hogy 2009-ben nem véletlenül 

döntöttek Szeged mellett – a lé-
zerközpont megépítése ugyanis 
az egész Európai Unió érdeke. Eh-
hez képes meglehetősen furcsa, 
hogy a mostani, önmagát civilnek 
mondó fideszes polgármesterje-
lölt dicsekszik a lézerközponttal. 

Szabó Sándor: a hiteles politika teljesítmény alapú



 Folytatás az 1. oldalról

Interjú

BotKa lászló: „szeged hátszél  
nélKül Is sIKerre van ítélve!”

Hogy viseli mindezt?
Nekem az a fontos, hogy Eu-

rópa egyik legkorszerűbb, leg-
jobban felszerelt kórházában 
g yóg yulhatnak hamarosan a 
szegediek, meg az, hogy Szeged 
a lézerközponttal felkerül a világ 
tudományos térképére és sok száz 
új munkahellyel gazdagodunk. 
Az a lényeg, hogy a város minden 
eredménye és sikere minden sze-
gedié. 2010-ben, az előző válasz-
táson óriási fölénnyel szavaztak 
harmadszor is bizalmat a szegedi-
ek: egyedül több voksot kaptam, 
mint az egész jobboldali frakció 
együttvéve. A szegediek többsége 
12 éve megtisztel bizalmával és 
nekem ez a legfontosabb.

négy év alatt 2 milliárdos 
kárt okozott a jobboldali 
mutyikoalíció

Mégis kénytelen volt négy évig 
„kisebbségben kormányozni”!
– Mert a szegediek úgy dön-

töttek, hogy senkinek se legyen 
többsége a közgyűlésben, ezzel 
együttműködésre köteleztek ben-
nünket. A 2010-es választások 
után azt mondtam, lássuk meg a 
lehetőséget ebben a patthelyzet-
ben: hozzunk létre egy teljesen 
egységes városirányítást! Arra 
kértem a fideszes képviselőket, 
hogy vállaljanak szerepet Szeged 
irányításában. Úgy fogalmaztam 
akkor, hogy versenyezzünk ab-
ban, ki tud több fejlesztést, beru-
házást hozni a városba, sikeresen 
és jobban szolgálni Szegedet. A 
jobboldali képviselők akkor erre 
nemet mondtak, majd összefog-
tak az egyetlen jobbikos képvi-
selővel, és semmi mással nem 
foglalkoztak, minthogy lenyúlják 
az önkormányzati cégeket. Bará-
tokat, ismerősöket, rokonokat – 
teljesen alkalmatlan személyeket 
– neveztek ki cégvezetőknek. És 
négy éven keresztül valameny-
nyi közgyűlés arról szólt, hogy 
számolatlanul öntötték a pénzt 
a városi cégekbe, azok pedig el-
kötötték a korábbinál drágább 
szolgáltatásokra: többszörös áron 
megrendelt őrzésvédelemre, jogi 
tanácsadásra, reklámokra. Köz-
ben egyetlen javaslatuk, ötletük 
sem volt arra, hogy milyen fej-
lesztést, beruházást kellene meg-
valósítani, sőt, – ami a legmeg-

döbbentőbb – a korábban elnyert 
beruházásokat is akadályozták: 
az ELI-n kívül például a tömeg-
közlekedési nagyprojektet, ahol a 
teljesen alaptalan feljelentgetések 
miatt több mint másfél évet csú-
szott a trolibuszok beszerzése.

Mekkora kár érte emiatt a 
szegedieket?
Most, amikor a ciklus végén 

összeszámoltuk, kiderült, közel 
2 milliárd forintnyi olyan plusz 
pénzt juttattak nég y év alatt 
az önkormányzati cégeknek, 
amely indokolatlan volt. Ebből 
a hatalmas összegből rendbe le-
hetett volna hozni a város járdáit, 
rákölthettük volna az iskolák-
ra, óvodákra: lényegében ezt a 
pénz elrabolták a szegediektől. 
Azt érzékeltem, hogy a „minél 
rosszabb, annál jobb” logikája 
érvényesült a Fidesznél az elmúlt 
négy évben. Azt gondolták, ha 

a városban balhék vannak, ha 
Szeged fejlődése megakad, ak-
kor esetleg én elveszíthetem a 
szegediek támogatását. 

Sosem gondolt arra, hogy fel-
adja?
Nekem az adott erőt az elmúlt 

négy évben, hogy folyamatosan 
azt éreztem, a szegediek értéke-
lik és támogatják azt, hogy ilyen 
nehéz körülmények között is kő-
keményen harcol valaki azért, 
hogy a korábbi években beindult 
beruházásokat és fejlesztéseket 
meg tudjuk valósítani. Ezért a 
jövőben is a legfontosabb felada-
tomnak azt fogom tartani, hogy 
Szeged versenyképes adottságai 
alapján fejlesztéseket tudjunk 
megvalósítani. 

Magasra tettük a lécet, de 
együtt ezt is át tudjuk ugorni!

Polit ikai el lenfelei ug yan 
olykor vitatják, de a számok 
azt igazolják, hogy Szeged a 
300 milliárdos uniós forrás 
megszerzésével első a hazai 
nagyvárosok rangsorában!
Ebben a 300 mil l iárdban 

benne vannak az önkormány-
zati beruházások, az egyetemi 
fejlesztések, valamint több mint 
száz szegedi székhelyű cég ka-
pott jelentősebb európai uniós 
támogatást telephelyfejlesztésre, 
munkahelyteremtésre. Így min-
den szegedi 1,8 millió forinttal 
lett gazdagabb az elmúlt években, 

ez egy főre számítva is a legma-
gasabb érték Magyarországon. 
Tudni kell, hog y hazánkban 
évek óta minden beruházás és 
fejlesztés európai uniós támo-
gatásból valósul meg. Kormány-
zati beruházások – leszámítva a 
stadionépítéseket – lényegében 
nincsenek. Ha megnézzük az el-
múlt évek tapasztalatait, akkor 
nagy eltéréseket találunk, hogy 
az egyes városok hogyan tud-
tak élni ezzel a lehetőséggel. De 
egyetlen egy összefüggés egészen 
biztosan nincs: a polgármester 
és az önkormányzat pártállása 
egyáltalán nem befolyásolta azt, 
hogy egy város sikeresen vagy 
sikertelenül szerepelt ezeken a 
pályázatokon. 

Így marad ez a jövőben is?
A most januárban megkezdő-

dött új, hétéves uniós fejlesztési 
ciklusban még kevésbé fog számí-
tani a pártállás. Az unió ugyanis 
jóváhagyta azt, hogy a magyar 
kormány a lakosságszám alapján 
előre elossza a nagyvárosok kö-
zött, ki, mennyit fordíthat város-
fejlesztésre. Ez Szeged esetében 
32 milliárd forint. Elkészültek a 
terveink is: fel kívánjuk építeni a 
déli Tisza-hidat, egy fedett uszo-
dát, folytatni akarjuk a városré-
szek rehabilitációját a lakótelepe-
ken, Tarjában a második ütemet 
fogjuk megvalósítani, valamint 
felújítjuk az Odessza városrészt, 
új buszpályaudvart építünk, a 
partfalépítés után teljesen rend-
be hozzuk a Tisza partot. Város-
fejlesztési politikánk alapelve 
továbbra is változatlan: minden 
évben minden városrészben le-
gyenek fejlesztések, beruházások, 
hiszen a szegediek egyharmada a 
tágabb belvárosban, egyharmada 
lakótelepeken, egyharmada pedig 
a körtöltésen kívüli városrészek-
ben él. Csak akkor tud Szeged 
fejlődni, ha minden városrészre 
oda tudunk figyelni. 

Milyen városvezetésre és köz-
gyűlésre lesz szükség ahhoz, 
hogy Szeged tovább tudjon 
fejlődni?
Nagyon jó volna, ha a követ-

kező, immár ötéves ciklusban 
nem az értelmetlen harcok, nem 
a város vagyonának védelme és 
nem a beruházásaink akadályo-
zása elleni küzdelem vinné el az 
energiákat, hanem végre vissza-
térhetnénk ahhoz, hogy nyugodt, 
békés módon tudjunk építkezni. 
Bízom abban, hogy a szegediek 
megadják az ehhez a szükséges 
felhatalmazást, ami azt jelenti, 
hogy nemcsak engem tisztelnek 
meg bizalmukkal, hanem olyan 
képviselőket választanak, akikkel 
ezt a munkát el tudjuk végezni. 

három kiló krumplival nem 
lehet segíteni a rászorulókon

Miközben a statisztikák sze-
rint az átlagosnál alacsonyabb 
a munkanélküliség Szegeden, 
a jobboldal folyamatosan az-

zal támadja, hogy dísztéglával 
rakja ki a várost ahelyett, hogy 
munkahelyeket teremtene. Mi 
az igazság?
A legnagyobb cinizmus az, aho-

gyan a szegedi jobboldal kam-
pányol. Azt próbálja a fideszes 
polgármesterjelölt eladni, hogy 
az Orbán-kormánynak köszönhe-
tően az ország fejlődik, miközben 
az én káros tevékenységem miatt 
pedig Szeged leszakad. A valóság, 
a számok egészen mást mutatnak. 
Nemrégiben készült egy részletes 
felmérés, ami alapján kiderült, 
hogy Szeged a magyarországi 
települések, kistérségek első, leg-
fejlettebb 10 százalékába tartozik 
akár a munkanélküliséget nézem, 
akár a gazdasági teljesítményt, 
akár a lakosságszám alakulá-
sát. Míg jelenleg az országban 8 
százalékos a munkanélküliség, 
addig Szegeden alig haladja meg 
a 6 százalékot, vagyis pontosan 
ellentétes tendenciák történnek 
Szegeden, mint ami az országot 
jellemzi, hiszen a Fidesz kormány 
tevékenységének következtében 
az elmúlt négy évben csökkent a 
valós munkahelyek száma, több 
százezer ember hagyta el az or-
szágot, nincsenek beruházások, 
befektetések, sőt gyakran hallha-
tunk több ezres létszámleépíté-
sekről, például a Nokiánál vagy 
a Telekomnál. Természetesen 
Szeged sem vonhatja ki magát 
az országos tendenciák alól: ak-
kor lesznek munkahelyteremtő 
beruházások, ha egy ország vonzó 
a befektetők számára. Magyaror-
szágról azonban az elmúlt évek-
ben a Fidesz politikája miatt a 
befektetők inkább menekültek, 
mint jöttek volna. Teljesen hitel-
telen, hogy a fideszesek most azt 
próbálják Szegeden eladni, hogy 
itt baj van, az országban pedig 
minden rendben, miközben va-
lamennyi adat azt mutatja, hogy 
bennünket a város adottságainak 
és a dinamikus fejlesztéspoliti-
kánknak köszönhetően kevésbé 
sújtanak a negatív tendenciák. 

Nég y év alatt drasztikusan 
megnőtt a szegények száma 
az országban. Szegeden mire 
számíthatnak a rászorulók?
Azt tapasztalom a kampány-

ban, hogy a fideszes polgármes-

terjelölt hirtelen rádöbbent arra, 
hogy családok ezrei élnek ret-
tentő nehéz körülmények között 
Szegeden is – és most három kiló 
krumplival próbálja orvosolni 
a társadalmi problémákat. Ez 
azért felháborító, mert a szoci-
ális érzékenységet nem három 
kiló krumplival kell kifejezni, 
hanem azzal, ha valaki fellép a 
Fidesz-kormány igazságtalan 
politikája ellen, vagyis hogy min-
dent a magasabb jövedelműek-
nek ad és mindent elvesz a kis-
keresetűektől. Az igazságtalan 
egykulcsos adó az adófizetők 80 
százaléka számára a korábbi idő-
szakhoz képest adónövekedést 
hozott. Sok százezer embertől 
vették el a szerzett jogaikat, pél-
dául a rokkantnyugdíjakat, vagy 
csökkentették a közmunkások 
bérét, akik korábban 60-70 ezer 
forintot kerestek, most pedig a 
Fidesztől tudjuk, hogy meg le-
het élni 47 ezerből is. Bevezettek 
több mint 40 új adót, mondván, 
azok nem az embereket, hanem 
a cégeket terhelik, de mindenki 
tapasztalja, a végén mi fizetjük 
meg. Ami pedig a Fidesz-kor-
mány szociális érzékenységét 
illeti, kormányzásuk alatt a leg-
nagyobb vágást éppen a szociális 
ellátórendszer szenvedte el: öt 
év alatt negyedére csökkentet-
ték az állami forrást, míg 2010-
ben Szeged 895 milliót, addig 
az idén már csak 230 milliós 
állami támogatást kapott erre 
a célra, miközben a rászorulók 
száma drasztikusan nőtt. Ezért 
kénytelenek voltunk a saját for-
rásainkból az állami támogatás 
dupláját, 425 millió forintot hoz-
zátenni, hogy segíteni tudjuk a 
rászorulókon. 

szegedet úgy mentette meg 
a kormány, mint a gazdákat 
a földjeiktől

Azt hirdeti a jobboldal, hogy a 
kormány megmentette Szege-

det az adósságtól. Ön nemré-
giben úgy nyilatkozott, mene-
küljön, akit meg akar menteni 
ez a kormány. Változatlanul ezt 
gondolja?
A z önkormányzatokat úg y 

mentette meg a kormány, mint 
ahogyan a magánnyugdíjpénztár 
tagokat a megtakarításaiktól, a 
takarékszövetkezeti tagokat a 
tulajdonuktól, vagy a gazdákat 
a földjeiktől. Valóban átvállalta 
a kormány az önkormányzatok 
hitelállományát, csak közben 
jóval több forrás vont el, mint 
amennyibe az adósságszolgálat 
került. Szegedről évente másfél 
milliárd forinttal többet vittek 
el, mint feladatot. Ezt a lyukat 
évről évre nekünk kell befoltozni 
a szegedi adófizetők pénzéből. 
Mindezt ahhoz tudnám hasonlí-
tani, mintha valakinek eltörölnék 
a devizahitelét, de közben elven-
nék a jövedelme háromnegyedét 
is. Ettől az emberek többsége nem 
lenne túl boldog.

Neg yedik cik lusát kezdte 
parlamenti képviselőként, a 
szocialista párt egyik vezetője, 
többször hívták országos posz-
tokra, Ön időről-időre mégis 
Szegedet választja. Mi hajtja, 
hogy város építsen a jövőnek 
a Tisza-partján?
Egy város is olyan, mint egy 

ház – soha sincsen kész, de engem 
sokkal jobban motiválnak a város 
előtt álló lehetőségek, és a megol-
datlan problémák, mint ameny-
nyire elégedett vagyok azokkal 
a sikerekkel, amelyeket közösen 
elértünk. Ezért döntöttem úgy, 
hogy vállalom a város irányítását, 
ha erre a szegediek október 12-én 
ismét felhatalmaznak. Az elmúlt 
években, amikor 300 milliárdos 
fejlesztési forrást sikerült Sze-
gedre hoznunk, magasra tettük 
a lécet, de bízom benne, hogy a 
következő években ezt is át tudjuk 
ugorni. Tudom, hogy ez a város 
sikerre van ítélve – kormányzati 
hátszél nélkül is!
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Interjú

Interjú

 A parlamenti szocialista frakció 
a jövőben is törvényjavaslatokat 
kezdeményez az emberek javainak 
gyarapodásáért, megfogalmazza 
észrevételeit, kritikáját az éssze-
rűtlen törvényjavaslatokkal szem-
ben és ennek minden lehetséges 
fórumon hangot is ad. A frakció 
tagjaként én is ezt teszem, le-
gyen szó országos vagy szegedi 
ügyekről.

Mik azok a legfontosabb kér-
dések, problémák, amelyeket 
szeretne fölvetni, képviselni a 
közeljövőben? 
Tisztességes munkáért tisztes-

séges bért fizessenek a bérből és 
fizetésből élőknek. Mint ahogy a 
ledolgozott évek után is tisztessé-
ges nyugdíjat kapjanak az idősek. 
Ha valaki önhibáján kívül elveszti 
a munkáját, akkor legyen olyan 
erős az állami szociális rendszer, 
hogy megvédje az embereket a 
további leszakadástól. Most ép-
pen az ellenkezőjét tapasztaljuk. 
A szociális védőháló drasztikus 
megnyirbálása folyik a kormány-
zat részéről. Ne vándoroljak el a 
fiataljaink külföldre, mert nincs 
munkahely. Ne vonják ki a pénzt 
az oktatásból, az egészségügyből, 
ne verjék szét teljesen a meglévő 
és még működő rendszereket. 
Stadionépítések helyett ésszerű, 

az ország felemelkedését szolgáló 
ügyekre költsük közös forintjain-
kat, nagyobb támogatást bizto-
sítsunk az igazán rászorulóknak 
és még sorolhatnám. A szociális 
rendszerrel és annak megnyir-
bálásával egyébkén már foglal-
koztam is a parlamentben szóbeli 
kérdés formájában. Igyekszem 
minél több, a Csongrád megyé-
ben élő emberek mindennapjait 
is érintő kérdéseket felkarolni.

Várható-e valamilyen változás 
az új ciklusban a kistérségek-
kel kapcsolatban, vagy tovább-
ra is megmaradhatnak ezek a 
viszonylag erős és többnyire 
jól működő társulások?
Egyelőre úgy tűnik, hogy meg-

maradnak a társulások, melyek 
valóban jól működtek az elmúlt 
években. Ha például a Dél-Alföldi 
Regionális Operatív Program pá-
lyázatait nézem, akkor az elmúlt 
években több mint 400 pályázatot 
nyújtottak be ide a szegedi kis-
térségből, ezek közül 200 nyert 
támogatást összesen 30 milliárd 
forint értékben. Több mint 150 
millió forint volt az egy pályázatra 
jutó átlagos támogatás összege. 
A 2014-2020-as uniós pályázati 
rendszer azonban kicsit más lesz. 
Azok a települések számíthatnak 
elsősorban támogatásra, melyek-
nek már kidolgozott elképzeléseik 

és terveik vannak és azokat eljut-
tatták a Csongrád Megyei Önkor-
mányzathoz. Csongrád megye 
járásterületére 13,1 milliárd forint 
pályázati keret áll rendelkezésre, 
melyből a szegedi járás, a szegedi 
kistérség 1,7 milliárdot költhet. 
A szegedi kistérségi tervezés és 
munka is most zajlik, melyben 
nagy hangsúly helyeződik például 
az idősügyi ellátás javítására.

Októberben lesznek az önkor-
mányzati választások. Bele tud 
folyni a kampányba és segíteni 
a szegedi baloldalt?
Oda kanyarodnék vissza, amit 

korábban mondtam, hogy nem 
tudok és nem is akarok elszakad-
ni Szegedtől, illetve azoktól az 
emberektől, akikkel eddig együtt 
dolgoztam. Természetes, hogy 
részt veszek az őszi kampányban. 
Sőt, ha úgy vesszük, az országy-
gyűlési választások óta kampá-
nyolok. Nagyon sok helyre kapok 
meghívást, civil rendezvényekre, 
szakmai tájékoztatókra, sportese-
ményekre, ahol lehetőségeimhez 
mérten mindig elmondom, hogy 
a baloldali városvezetés hogyan 
gondolkodik Szeged és térsége 
jövőjéről. Megvannak a fejlesztési 
elképzeléseink, például új tiszai 
híd és uszoda építése, lakótelepek 
megújítása, iskolák, óvodák fej-
lesztése, távhőrendszer korszerű-

sítése. És ami fontosabb, megvan 
hozzá a forrásunk is. Csak Szeged 
városa közel 32 milliárd forint 
fejlesztési pénzből gazdálkodhat 
a következő években. A megyei 
települések, a kistérségek fejlesz-
tésére több mint 38 milliárd forint 
áll rendelkezésre 

Ha reálisan mérlegeli az esé-
lyeket és a lehetőségeket, mi-
lyen eredményre számít az 
önkormányzati választásokon 
Szegeden és a kistérségben?
A kistérségben a napokban dől 

el, kik lesznek a jelöltjeink, illetve 
mely független polgármestereket 
tudjuk támogatni. Eddigi isme-
reteim alapján jó eredményre 
számítok. Ami Szeged városát 
illeti, bizakodásra ad okot mind a 
tavaszi, mind az uniós választás. A 
baloldal ugyanis mindkét válasz-
táson nyert a Fidesszel szemben. 
Sikeres és tapasztalt polgármes-
terrel, valamint már bizonyított 
és felkészült jelöltekkel vágunk 
neki az őszi választásoknak. Jó 
esélyünk van a győzelemre, de 
keményen kell dolgoznia érte 
képviselőinknek, jelöltjeink-
nek, aktivistáinknak. Ez a csapat 
ugyanis valóban a szegediekért, a 
város fejlődéséért dolgozott eddig 
és dolgozik az elkövetkezendő 
időszakban is. Ehhez kérjük a 
szegediek támogatását.

a sikerekre is épít 
a szegedi honatya

Ujhelyi istván ingázik és
HazavÁró programot Hirdetett

HAR APJ Egy MAgyAR ALMáBA!
Ujhelyi István most újabb akciót hirdetett Facebook oldalán: 

Harapj egy magyar almába! A putyini embargó ugyanis Szegedet 
is károsan érinti. A képviselő most arra sarkall mindenkit, hogy 
tiltakozásul együnk minél több magyar élelmiszert – többek között 
almát és barackot – és azt örökítsük is meg a közösségi oldalakon.

A Z ÚJSZEgEDI ODESSZA VáROSRÉSZ IS MEgÚJUL
Az elmúlt években Tarjánban a panelprogrammal párhuzamosan 

egymilliárd forintból megfiatalodott a közterületek jelentős része. A 
munka ezen a területen is folytatódna tovább, és kibővülne a város 
egyik legrégebbi lakótelepének, az újszegedi Odessza városrész 
megújításával. A rehabilitáció keretében megfiatalodhatnak a 
terület köz- és lakóépületei, a közművek, a járdák, a burkolatok, 
a játszóterek és a sportpályák.

Ahogyan a kampányban ígér-
tem, továbbra is itt élek, és heten-
te ingázom Szőreg és Brüsszel, 
Szőreg a Strasbourg között. Két 
hónap után már látom, hasznos 
munkát tudok végezni. A térség 
képviselete mellett magamnak is 
tűzök ki feladatokat, így született 
meg a Hazaváró programom. 

Miről szól ez az elképzelés?
Döbbenetes, hogy már több 

mint 600 ezer a gazdasági kény-
szerből külföldre emigrált ma-
gyarok száma. Nagyon rossz a 
helyzet a szegedi klinikákon is, 
tömegével mennek az orvosok, 
ápolók külföldre, hogy megélhe-
tést találjanak. Közben a magyar 
kormány becsukja a szemét és 

dicshimnuszokat zeng a fog-
lalkoztatás bővüléséről. EU-s 
képviselőként én azt vállaltam, 
hogy megpróbálom a sokszor 
kiszolgáltatott magyar vendég-
munkások érdekeit képviselni, de 
a végcél az, hogy olyan országot 
teremtsünk, ahová érdemes lesz 
hazajönni.

Egyéb feladatokat is kapott 
Brüsszelben! 
Megtisztelő, hogy a közlekedés-

sel, a turizmussal, a logisztikával 
és az infrastruktúrával foglalkozó 
bizottság alelnökévé választottak. 
Ez nagyobb mozgásteret és súlyt 
ad ahhoz, hogy Magyarországért 
és Szegedért lobbizhassak. Máris 
több egyeztetést folyattam, hogy 

minél több fejlesztési forrás ér-
kezhessen a térségbe és Szegedre. 
Ma már nem a magyar kormány-
tól, hanem az Európai Uniótól vár-
hatjuk, hogy forrásokat kapjunk 
a fejlesztésekhez, a munkahely-
teremtéshez. Bízom benne, hogy 
Botka László vezetésével tovább 
tud fejlődni Szeged. 

Milyen vélemény alakult ki 
a magyarokról Brüsszelben?

Az EU-s értékek folyamatos 
megsértése és az állandó nem-
zetközi kardcsörtetés miatt a szé-
gyenpadon van az ország. Nem 
győzöm hangsúlyozni, hogy én 
nem vagyok Putyin pincsikutyája, 
én a magyar népet képviselem, 
és folyamatosan harcolok azért, 
hogy ne büntessék a kormány 
hibája miatt a hazai vállalkozókat 
és az itt élő embereket.

Hetente ingázik Szeged és Brüsszel között Ujhelyi István. Igencsak sűrűek a napjai a májusban megválasz-
tott EP-képviselőnek, aki az elmúlt két hónapban a magyar és a szegedi érdekeket képviselte az európai 
parlamentben: Hazaváró programot hirdetett a fiataloknak, most pedig azért kampányol, hogy együnk 
több magyar gyümölcsöt, így csökkentsük az orosz embargó okozta károkat és közben folyamatosan ma-
gyarázkodhat Brüsszelben – ő nem Putyin pincsikutyája. 

A hazai és a szegedi beruházások több mint 90 száza-
léka uniós forrásból valósult meg az elmúlt években. 
A jövőben is az Európai Unión – és nem a magyar 
kormányon – múlik, hogy a Tisza-parti város hogyan 
fejlődhet tovább. Jó hír, hogy Szeged már biztosan ma-
gáénak tudhat 32 milliárd forintnyi fejlesztési forrást. 

Az idén megnyíló hétéves uniós 
fejlesztési ciklusra a megyei jogú 
városok – lélekszámuk arányában 
– előre meghatározott fejlesztési 
forrásokhoz juthatnak. Szeged – 
függetlenül a polgármester sze-
mélyétől és a közgyűlés összeté-
telétől – garantáltan 32 milliárd 
forintból gazdálkodhat. 

A z elmúlt hét évben a Ti-
sza-parti volt a legsikeresebb a 
hazai nagyvárosok közül az uniós 
források felhasználásban: 300 
milliárd forint épült be a város 
közlekedésébe, tereibe, útjaiba, 
iskoláiba, egészségügyi intéz-
ményeibe és vállalkozásaiba. A 
városvezetésnek már a követke-
ző évekre is kész forgatókönyve 
van Szeged további fejlesztésére, 
amely az elmúlt évtizedben meg-
kezdett munka szerves folytatása. 

Az elmúlt négy évben mintegy 
30 milliárd forintból újult meg 
a város közösségi közlekedése. 
A következő években újabb 20 
milliárd forint juthat erre a célra. 
A legnagyobb beruházás a dé-
li Tisza-híd megépítése, amely 
alapvetően meghatározza a város 
további fejlődését. Ugyancsak ki-
emelt közlekedési fejlesztés egy 
korszerű autóbusz pályaudvar 
kialakítása az Indóház tértől 
keletre. 

Szeged legújabb kori történe-
tének legnagyobb beruházása a 

lézerközpont megépítése az Öt-
halmi úton, amely a Tisza-parti 
várost felteszi a világ tudomá-
nyos térképére. Az ELI-tudásvá-
ros program a lézerközponttal 
szomszédos, 70 hektáros terüle-
ten olyan ipari park létrehozását 
célozza, amely be tudja fogadni 
a megye ipari fejlesztéseit – új 
munkahelyeket teremtve és jelen-
tős adóbevételeket hozva ezzel a 
szegedieknek.

A város az elmúlt évtizedben 
több mint 10 milliárd forintot for-
dított iskoláinak fejlesztésére, 
amelyeket végül államosítottak. 
Ezért most a szegedi bölcsődéket 
és óvodákat helyezi a városveze-
tés a fejlesztés középpontjába. Az 
elkövetkezendő években a város 
összes alsó fokú nevelési intéz-
ménye megújulhat.

Szeged jelenleg zajló legna-
gyobb beruházása a tiszai partfal 
teljes rekonstrukciója: 2015 má-
jusától a legmodernebb mobil-
gát védi majd a várost az árvizek 
pusztításától. Az árvízvédelmi 
beruházás folytatásaként kerül-
het sor a Tisza-part rekonstrukci-
ójára, amely valóban Szeged főut-
cájává teszi a folyópartot. Ehhez 
csatlakozva újul meg a Széchenyi 
tér: teljessé válik a klinikáktól a 
Szent István térig tartó gyalogos 
tengely az Európa Nostra-díjas 
belvárosban. 

az európaI unIó segít-
ségével Folytatódhat a 
sIKeres városFejlesztés

Fejlesztések Szegeden

Szeged a munkahelyteremtésre összpontosít

Szabó Sándor: a hiteles politika teljesítmény alapú
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Az újrakezdések és indulások 
regénye Molnár györgy Rác utcai 
vasárnapok című műve. De hol is 
van ez a Rác utca? Tiszaszigeten, a 
hajdani Ószentivánon, a mostani 
Szamos utcát hívták – talán még 
most is hívják az öregek – így. 
Péter László irodalomtörténész 
Csongrád megye irodalmi örök-
sége című könyvében olvasható, 
hogy 1746-ban a pusztává lett régi 
Szentivánt szerbekkel telepítet-
ték be. Amikor azonban 1783-ban 
Szeged város Szőreggel együtt 
Szentivánt is bérbe vette az udvari 
kamarától, a szerbek otthagyták 
a falut, megalapították Újszenti-
vánt. Ószentivánra pedig alsóvá-
rosi meg tápai magyarok jöttek.

A táj Magyarország feneke: a 
falutól délnyugatra, a Szigetalja 
határrésznek az egykori vasúti 
töltés melletti csücske hazánk 
legmélyebb pontja: a tengerszint 
fölött 78 méter. Ehhez képest a 
falu magasabban van, azért hívta 
a népe régtől fogva Szigetnek, 
Szügetnek. Amikor tehát 1955-
ben hivatalosan is Tiszaszigetnek 
keresztelték át, ama kevés esetek 
egyike fordult elő, hogy hagyo-
mányos névadást szentesítettek.

Molnár györgy – akinek han-
gulatos elbeszéléseivel a Tiszatáj 
és a Délmagyarország olvasói is 
találkozhattak – Tiszaszigeten 

töltötte gyermekkorát, és írása-
inak javát az ottani emlékeiből 
meríti. A Rác utcai vasárnapok 
című kisregényének szereplőit 
néhány kivétellel saját nevükön 
említi, s akiét kicsit is elváltoz-
tatja, azt is könnyű felismerni. A 
falu helyrajzát krónikus hűség-
gel ábrázolja: a Templom tér, a 
Cukor utca, Rác utca, Kissziget, 
Nagysziget; a határban a Nagyér, 
s a dűlőnevek: Boján, Makkos (a 
térképen Makos), Hatvanlánc, 
Rácpuszta, Pleplár-tanya…

Molnár györgy 1928-ban szü-
letett Szegeden. A háború végén 
tizenöt éves volt, a piarista gimná-
zium bejáró diákja, nyolcholdas 
parasztcsalád fia. A kisregény 
1944 októberétől 1946 húsvétjáig 
tartó másfél esztendőnek önélet-
rajzi ihletésű ábrázolása. Nincse-

nek benne lélegzetelállító fordu-
latok, hiszen a  kis parasztgyerek 
mindennapjairól szól háttérben 
a háború utáni falu, majd az ő 
szemén át látott Szeged képével, 
belefűzve egy finom, eszményi 
diákszerelem szálával.  Meglehet, 
Medve Márti az egyetlen költött 
alak a kisregényben.

Nemcsak a népéletben élt , 
hanem a népnyelvben is. „Úgy 
látom, röggelre kopog a kutyák 
lába” – mondja egyik hőse; azaz 
kemény fagy várható. „A kuko-
ricát a jég ijesztgeti” – mondja 
maga az író. A Rác utcában élő 
édesapja szájába adja azt a szót: 
mögnincsetlenködni (a tanítást 
megtakarékoskodni). Nem nincs-
telenködni, hanem nincsetlen-
ködni. Péter László szerint aki 
ilyeneket tud, az író.

MögnIncsetlenKödnI
Tiszaszigeten

Kitekintő

Idén negyedik szezonját kezdte 
meg a Nádastó Szabadidőpark, 
mely évről évre növekvő látoga-
tószámmal bizonyítja népszerű-
ségét. Az olcsó belépőjegyárak 
mellett a hangulatos környezet, 
a sokszínű programok garantál-
ják az önfeledt pihenést a látoga-
tóknak. Strandkézilabda kupa, 
sportnap, családi nap, koncertek, 
beach party-k színesítik az itt 
töltött időt. A strandolás mellett 
lehetőség van éjjel-nappali horgá-
szatra is, amit horgászversenyek 
tesznek izgalmasabbá. 

Természetesen Sándorfalván 
nemcsak a fürdőről szólt a nyár: 
idén első alkalommal rendezték 
meg a Kastély Napokat, mely két 
héten át kínált igényes szórako-
zást a Pallavicini Kastély megújult 
kertjében. 

A nemzetközivé vált, immár 8. 
Könnyűzenei Táborban csaknem 
80 fiatal sajátíthatta el az igényes 
könnyűzene alapjait a művésze-
ti iskola tanárai, vendégoktatók 
és neves előadók segítségével. 
A kurzusokon megismert jazz, 

rock, pop és világzenei műveket a 
Kastélykertben esti koncerteken 
mutatták be az érdeklődőknek. 

Az idei Városnapon Sándorfalva 
135. születésnapját Kakas Béla pol-
gármester köszöntötte az ünnepi 
képviselő-testületi ülésen, melyen 
az önkormányzat által odaítélt 
kitüntető címeket is átadták az 
arra érdemes szakembereknek.

A közös ünneplést helyi és 
vendég csoportok színpadi mű-
sorával, változatos családi prog-
ramokkal és citera alakú tortával 

tették változatossá a vendégek-
nek. A rendezvények között a 
sport is helyet kapott: „Városnapi 
Kupáért” focizhattak, rövidebb 
vagy hosszabb távon futhattak a 
mozogni szeretők.

Sándorfalván a nyár tehát 
ünnepléssel és pihenéssel telik, 
melybe Ön is belekóstolhat, ha 
ellátogat a vendégváró kisváros-
ba! A strandot szeptember 30-ig 
látogathatja meg, a település vi-
szont egész évben tárt karokkal 
várja vendégeit.

A Transcom Hungary Kft., az 
ügyfélkapcsolati szolgáltatások 
globális szereplője Szeged bel-
városában nyitotta meg második 
magyarországi ügyfélkapcsola-
ti központját. Az új és modern 
többcsatornás contact center 
csúcsminőségű szolgáltatásokat 
nyújt a Telenor group számára. 

– Egy város életében mindig 
örömteli esemény, ha új mun-
kahelyek létesülnek. Különösen 
az napjainkban, amikor kevés 
valódi munkahely létesül a gaz-
daságban. Szeged viszonylag sze-
rencsés helyzetben van, hiszen 
a városban a munkanélküliség 
jóval alacsonyabb az országos 
átlagnál. Ennek oka pedig az itt 
található nagyszámú, jól képzett 
munkaerő – mondta Botka László 
polgármester a szegedi szolgáltató 
központ hivatalos megnyitásán.

A városvezetés a tárgyalások 
során erről igyekezett meggyőzni a 
befektetőket, akik fantáziát láttak 
Szegedben és végül a Tisza-parti 
várost választották. A városveze-
tő szólt arról, is, hogy az Európai 
Unió korábban tiltotta, hogy helyi 
rendeletben szabályozott módon, 
munkahelyteremtésre támogatást 

lehessen nyújtani. Amint az új 
irányelv erre módot adott, a pol-
gármester azonnal benyújtotta 
az erre vonatkozó rendeletet a 
közgyűlésnek. Így nyílt mód arra, 
hogy a város az új munkahelyet 
létrehozó Transcomnak 15 millió 
forintos munkahelyteremtő tá-
mogatást nyújtson.

– Szeged a jól képzett mun-
kaerő mellett azért is sikeres a 
befektetők körében, mert több 
működő vállalkozás már bebi-

zonyította, érdemes a Tisza-parti 
városban munkahelyeket terem-
teni. Szegeden több éve sikeresen 
működik call center, amely újabb 
befektetőket vonz. Ugyancsak 
sikeres iparágnak számít váro-
sunkban az egyre dinamikusab-
ban bővülő szoftveripar, amely 
szintén új befektetőket hoz, jelen-
leg két beruházóval is tárgyalunk, 
hogy újabb munkahelyek jöjjenek 
létre Szegeden – mondta Botka 
László.

Kora reggel zenés ébresztővel in-
dult a nap, így jelezték, hogy június 
7-e különleges dátum Dóc életében. 
A Csongrád megyei település 14. 
alkalommal adott otthont a Dóci 
Hagyományőrző Nap és Kulturális 
Rendezvénynek.

Délelőtt 9 órától kulturális prog-
ramokkal kedveskedtek a helyiek-
nek. Először a Szent ágoston Kato-
likus általános Iskola növendékei 
mutatkoztak be. Ezt követően Tóth 

Margit polgármester ünnepélyes 
keretek között köszöntötte a nyug-
díjba vonuló gubis Lászlónét, aki-
nek a képviselő-testület díszpolgári 
címet adományozott. Elismerésben 
részesült Mészáros Istvánné dajka, 
aki szintén nyugállományba vonul 
idén, ő a”Dóc községért” kitüntető 
címet vehette át.

A díjkiosztó és a megnyitó után 
ismét a színpadra szegeződtek a 
tekintetek. A Csólyospálosi Tam-

burás Együttes, valamint a Szegedi 
Táncegyüttes bemutatója szóra-
koztatta a nagyérdeműt. 

A „Dóci ügyes kezű asszonyok” 
alkotásaiból készült kiállításnak 
a művelődési ház adott otthont. 
A szőnyegszövés, szalaghímzés, 
gobelin, gyöngyfűzés, horgolás 
és hímzés, valamint a Bergendóc 
Szociális Szövetkezet termékbe-
mutatója sok érdeklődőt vonzott.

A sportpályán mindeközben 
megkezdődött a baráti társasá-
gok főzőversenye, amelynek illata 
messze hírül vitte, hogy Dócon 
bizony érdemes megállni az arra 
járó turistáknak.

A finom falatokat követően nem 
jutott sok idő a sziesztára. Ebéd 
után a sporté lett a főszerep. Sak-
koztak, lovas bemutatót tartottak, 
valamint 17 órától a Dóc – Puszta-
szer mérkőzésen lehetett szurkolni, 
és közben 11-es rúgó versenyt is 
hirdettek.  

Este az Interoperett művészei-
nek operett műsorát tekinthették 
meg az érdeklődők, a napot pedig 
nosztalgiabállal zárták a dóciak.

MozgalMas nyár a 
135 éves sÁndorfaLvÁn

szÁzötven új munkaHeLyet
avatott Fel BotKa lászló

Nyári programkavalkád dócoN

Kitekintő

Fejlesztések Szegeden

Kitekintő

Strandszezon, Kastély Napok és könnyűzenei tábor

A Rác utcai vasárnapok című könyvben az egyezések nem a véletlen művei, mert 
a szerző – néhány kivételtől eltekintve – saját nevükön említi a szereplőket, 
s akinek a nevét kicsit is elváltoztatja, az is könnyen felismerhető. Talán csak 
Medve Márti az egyetlen költött alak a kisregényben, amelyben az író apjának 
szájából elhangzik az a szó: mögnincsetlenködni. De hol is van ez a Rác utca? 
Magyarország fenekén – Tiszaszigeten. 

Botka László polgármester július elején avatta fel a Postapalotában a Transcom 
Hungary Kft. új ügyfélkapcsolati központját, amely már az induláskor több mint 
100, később pedig 150 jól képzett szegedinek biztosít új munkahelyet. A város-
vezető elmondta, egyre több befektető választja Szegedet, mert a jól képzett 
munkaerő nagy vonzerőnek számít. 

TOVáBB TART A MUNK AERő TOBORZáSA
A Transcom március elején indította el a toborzást Szegeden. 

Mostanra több mint 100 ügyfélszolgálati munkatársat, alkalma-
zottat és a munkájukat felügyelő szakembert vett fel, akik hathe-
tes intenzív tréning keretében kaptak kiképzést. A partnerségi 
szerződés értelmében a csapat létszáma az év végéig tovább nő, 
és azt követően is folyamatosan bővül majd – egyre több szege-
dinek adva munkát.

Dóc községben a jelenleg működő Megye III-as csoportban 
játszó nagypályás labdarugó csapat mellé 2014. június hónapban 
megalakult az U19-es bajnokságban induló női focicsapat. A lányok 
elszántan, lelkesen és lelkiismeretesen vetették bele magukat az 
edzésbe. A bajnokságra készülés jegyében eddig 3 edzőmeccset 
játszottak sikerrel.
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Több ízben voltunk Temesvá-
ron és Óbébán mérnökeinkkel, ők 
pedig nálunk. A mérnökök egyez-
tettek az utak kapcsolódási pont-
jairól, mi pedig a falu vezetőiként 
a politikai egyezséget kötöttük 
meg a temesvári és az óbébai kol-
légákkal - mondta Molnár Róbert 
Kübekháza polgármestere.

A tervek elkészültek, s úgy tű-
nik nem is a fiókoknak.
A terveket mindkét fél saját for-

rásaiból készítette el, azok jogerős 
építési engedéllyel rendelkeznek. 
Mihelyt elkészültek a tervek, meg-
küldtük azokat a megyének, a 
közútkezelőnek, a Közlekedési 
Koordinációs Központnak és 
az illetékes minisztériumnak, 
amelynek államtitkára Kübek-
házán keresett fel bennünket, 
így a helyszínen is egyeztettünk 
a minisztériumi szakemberekkel.

Kitartóak voltak, és úgy lát-
szik, ennek most érik be a 
gyümölcse.
Nem arról vagyunk ismertek, 

hogy a megfutamodás emberei 
lennénk - mondja mosolyogva a 
polgármester. Tudtuk, hogy a jó 
magoknak egyszer gyümölcsöket 

kell hozniuk. Nem magunknak, 
hanem a jövőnek építjük, nem 
önző szándékból, hanem mert 
átérezzük a kapcsolatok fontos-
ságát. A romániai Óbéba testvér-
településünk, az ottani román 
polgármester nemcsak kollégánk, 
hanem mondhatom: a barátunk is. 
Kübekháza önkormányzata 2012-
ben a falu tiszteletbeli polgárává 
is fogadta. Igaz, nem beszélünk 
egy nyelvet, de teljesen megértjük 
egymást, mert a célunk ugyanaz: 
településeink fejlesztése. Ha van 
közös cél, lesz út is! Jó lenne ezt a 
nagyjainknak is megérteniük! És 
itt persze nem csak a fizikai útra, 
hanem a szellemi, lelki közösségre 
is gondolok. A mi képviselő-tes-
tületi tagjaink 12 éve félretették 
politikai identitásukat, így együtt 
tud dolgozni a szocialista érzelmű 

a fideszessel, a kereszténydemok-
rata irányultságú a liberális gon-
dolkodóval,  mert nem a megosz-
tó politika a téma, hanem a falu 
fejlesztése a cél. Mi erre az útra 
álltunk 12 esztendeje és készek 
vagyunk ezen továbbmenni is, 
bár a folytatás nem rajtunk múlik.

Mikorra épülhet meg a két 
falut összekötő 1,6 km-es út?
Egy-két éven belül, ugyanis 

a kormányzat első helyre sorolt 
prioritásaként kezeli.

Szó van a másik testvérfalujuk, 
a vajdasági Rábé felé is út- és 
határátkelő építésről.
Igen. A tavasz folyamán több 

ízben egyeztettünk mérnökök-
kel, akik elkészítették az első 
vázlatokat, amelyekkel kapcso-
latban a képviselő-testületünk 
is kialakította álláspontját.  Ez 

az út és határátkelő az  IPA 2014-
2020 stratégiai projekt kereté-
ben, pályázatból valósulhat meg. 
Képviselő-testületünk támogatja 
a projektet azzal, hogy a tervezés 
folyamán több ízben jelezte: a 
Szőreg-Kübekháza közti  út teljes 
felújításának, a falu Fő utcájának 
burkolati megerősítésének és egy 
kb. 800 méteres elkerülő út meg-
építésének szükségességét. Ez az 
út 2020-ig készülhet el.

Mennyibe kerülhet ez a két 
beruházás?
Még csak nag yon vázlatos 

számításaink vannak, amelyek 
körülbelül 1.6 milliárd forintról 
szólnak.

Ez nagyban segítené Kübek-
háza gazdasági kibontako-
zását?
Úgy hisszük, igen. Az elmúlt 

egy évtizedben sorra megújultak 
közintézményeink, belterületi 
útjaink és a falu minden olyan 
infrastruktúrával rendelkezik ma 
már, amellyel egy európai falunak 
rendelkeznie kell. A következő 
ciklusra is lesznek prioritásos 
terveink, amelyek megvalósulá-
sa esetén elmondható lesz, hogy 
húsz év alatt Kübekháza nem csak 
leküzdötte több évtizedes lemara-
dottságát, hanem felzárkózott az 
élvonalban lévő települések közé 
- fogalmazott a polgármester.

– Szent István életműve a haza-
szeretet legtisztább, legszentebb 
megtestesülése. Olyan államférfi 
volt, aki nem kevesebbet tett a 
hazáért, mint megmentette – és 
megőrizte – nekünk, kései utódok-
nak Magyarországot – emlékezett 
a városvezető, majd párhuzamot 
vont Szent István korszaka és a 
mai kor között, mondván: élet-
műve több mint figyelmeztetés.

– 2014-ben nehéz szívvel újra 
el kell mondanunk: nincs külön 
út közösséghez tartozás nélkül, 
nincs megmaradás fejlődés nél-
kül, nincs normális élet egy olyan 
országban, ahol két ellentétes aka-
rat néz  farkasszemet egymással. 
Nincs normális élet ott, ahol az erő 
nem a legjobb szolga, hanem a 
legrosszabb gazda. Ahol a törvény 
nem szilárd fundamentum, hanem 
hatalmi célok játékszere. 

A szegedieknek a parlamen-
ti választáson elért eredményt 
megköszönve Botka László úgy 
fogalmazott: az egyre erősödő 

ellenszélben is kitartóan a leg-
fontosabb értékek – a szabadság, 
a demokrácia, az európaiság, a 
tolerancia, a békés gyarapodás 
és a szolidaritás – mellett tették 
le voksukat.

A leköszönő jobboldali többségű 
városi közgyűlésről megjegyez-
te, Szeged érdekeit félresöpörve 
gátolták és akadályozták a közös 
munkát. Felelőtlenül, kizárólag sa-
ját érdekeiknek megfelelően gát-
lástalanul herdálták a közpénzt, 
miközben másokra mutogattak 
és azt szajkózták: „minél rosszabb 
neki, annál jobb nekünk”.

– Hiszem, sőt tudom: a szegedi-
eket nem lehet az orruknál fogva 
vezetni. A szegedi polgár nem 
alattvaló. Igényli és gyakorolja 
az ember leggyönyörűbb tulajdon-
ságát: a gondolkodás képességét. 
Tudja, hogy a politikában minden 
általa és érte van, és tudja, hogy 
bizalma kincs, amely elnyerhető, 
de számon kérhető és vissza is 
vehető. A szegedi polgár bizalma 

nem eladó. Sem felelőtlen ígérete-
kért, és végképp nem néhány kiló 
krumpliért. A szegedi polgár azt 
várja, hogy átgondolt és felelős ter-
veinket továbbra is megvalósítsuk.

Botka László ünnepi megem-
lékezésében a szegediek támo-
gatását kérte, hogy a megkezdett 
munkát tovább tudja folytatni. 

– Túl nagy utat tettünk meg kö-
zösen együtt ahhoz, hogy vissza-
forduljunk – fejezte be beszédét a 
polgármester.

roMánia és szerbia felé
is kaput nyit a falu

Botka László:
„szeged neM eladó
néhány KIló KruMplIért!”

Fejlesztések a Kistérségben

Fejlesztések a KistérségbenPortré

A Százholdas Pagony Óvoda 
és Zsebibaba Bölcsőde tavaly 
nyugdíjba vonult intézményve-
zetője pályafutása során volt az 
Év intézményi dolgozója Röszkén, 
megkapta az oktatási minisztertől 
az Arany Katedra Emlékplakettet, 
valamint az óvodapedagógusok-
nak járó legrangosabb kitünte-
tést, a Brunszvik Teréz-díjat.

– Mindig tudtam, éreztem, hogy 
gyermekekkel szeretnék foglal-
kozni. Érettségi után azonban a 
tanárképzőbe és a képzőművészeti 
főiskola rajzfilmkészítő stúdiójába 
jelentkeztem. A tanárképzőbe nem 
vettek fel, a képzőművészetin pe-
dig előfelvett voltam, vagyis csak 
a következő évben kezdhettem 
volna meg a tanulmányaimat. A 
szomszédunkban lakott Makráné 
Joli, az óvoda akkori vezetője, aki 
kérte, menjek be az óvodába, mert 
nagy szüksége lenne egy képesítés 
nélküli óvónőre. Tisztában voltam 
azzal, mi történik egy óvodában, 
de úgy egészen más volt, hogy be-
ültem a gyermekek közé, együtt 
játszottam, énekeltem velük. Elva-
rázsolt az óvoda. Utána már nem 
volt kérdés, hogy képzőművészeti, 
tanárképző vagy óvónőképző. A 
szarvasi óvónőképzőt választot-
tam, és soha nem bántam meg 
– mondta Fülöpné Kiss Ibolya, aki 
a kancsalszéli tanyai óvodában 
kezdett el dolgozni, és hat év után 
került „a benti” óvodába.

Meggyőződése, azok tudnak 
az óvodapedagógusi pályán ma-
radni, akikben belülről fakad a 
szeretet és a türelem, a kisebb és 
gyengébb iránti elkötelezettség, 
a segíteni akarás. 

A 21. században a szülők igé-
nye valamelyest megváltozott, a 
felgyorsult élettempójukhoz sze-
retnének mielőbbi teljesítést, ko-
moly eredményeket az óvodás korú 
gyermekeiktől. Az óvoda azonban 
az a hely, ahol ezt egy kicsit féken 
kell tartani, és meg kell győzni 
a szülőket arról, hogy az óvodás 
gyermekek legfontosabb életeleme 
a játék – reggeltől estig, kint és 
bent. A gyermek játékon keresztül 
tanul meg minden fontos ismeretet, 
amitől fejlődik, amit később majd 
felhasználhat. A teljesítménycent-
rikus felfogás erőltetésével elfogy-
nak a gyermek tartalékai és kiég – 
hangsúlyozta Fülöpné Kiss Ibolya, 
akit elmondása szerint valamilyen 

láthatatlan szál köt össze a gyer-
mekekkel, akikkel állítása szerint 
a legszebb, legcsodálatosabb dolog 
foglalkozni a világon. – A gyermek 
olyan, mint egy szeizmográf. Azon-
nal megérzi, ha nem őszinte vele 
az ember – magyarázta a röszkei 
díszpolgár, akire elmondása sze-
rint mindenben számathatnak az 
utána jövők szakmailag és embe-
rileg egyaránt. Fülöpné Kiss Ibo-
lya a mai napig gyakran bejár az 
óvodába, meglátogatja kolléganőit 
és a gyermekeket. Nagyon büszke 
két unokájára, az általános iskola 
második osztályába készülő Zsig-
mondra, aki úszik és dzsúdózik, 
valamint a szegedi Radnóti gim-
náziumot szeptemberben kezdő 
Fruzsinára, aki  lovagol. Jóllehet 
Fülöpné Kiss Ibolya az aktív mun-
kától elköszönt, az önkormányzat 
sport és szociális bizottságának 
külsős tagjaként tovább dolgozik 
a közösségért Röszkén. 

fülöpné kiss ibolya: Láthatatlan
szál köt össze a gyermekekkel
 Folytatás az 1. oldalról

Kübekházánál két határállomás is épül

Kübekháza jelenlegi képviselő-testülete 12 év óta folyamatosan szorgalmazta a kormányoknál, hogy a fa-
luval szomszédos romániai Óbéba irányába határátkelő létesülhessen. Hosszú ideig nem történt az ügyben 
semmi, amikor Kübekháza képviselői pár évvel ezelőtt döntöttek: saját forrásból megtervezik a román 
határig terjedő mintegy 400 méteres útszakaszt. Elképzeléseikkel megkeresték a szomszéd román falu 
önkormányzatát is, akik örömmel fogadták a kezdeményezésüket, s a Temes Megyei Tanáccsal együttmű-
ködve mindkét félnél el is készültek az úttervek.

A szegedi polgár bizalma nem eladó. Sem felelőtlen ígéretekért, és végképp nem 
néhány kiló krumpliért. A szegedi polgár azt várja, hogy átgondolt és felelős 
terveinket továbbra is megvalósítsuk – mondta Botka László, a város polgár-
mestere az augusztus 20-i ünnepen a Széchenyi téren több ezer szegedi előtt.
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A szabadtéri újszerű berende-
zésére és a színpadfejlesztésre 
a Fogadalmi templomot érintő, 
közel 2 milliárd forintos re-
konstrukció miatt volt szükség. A 
kényszerhelyzet azonban számos 
fejlesztést is hozott magával: az 
új világítótornyok például olyan 
látványt tettek lehetővé a teátrum 
színpadán, amilyenre a szabadtéri 
életében eddig nem volt példa. A 
nézőtér megfordításával ugyanis a 
játékok történetének legnagyobb 

színpadtechnikai fejlesztése való-
sult meg. Csaknem ezer négyzet-
méteres, vadonatúj, az eddiginél 

jóval többet tudó, úgynevezett 
gyűrűs forgószínpadot kapott a 
fesztivál. A közel fél milliárdos 
fejlesztés költségeiből több mint 
100 millió forintot a fenntartó ön-
kormányzat fedezett, 50 millió 
forintot pedig a Szegedi Szabad-
téri Játékok Nonprofit Kft. saját 
költségvetéséből gazdálkodott ki.

A Dóm téri csillagfödeles szín-
ház nyitóprodukcióját július 4-én 
láthatta a közönség. A Zorba, a 
görög című táncművet Haran-
gozó gyula, a játékok művészeti 
vezetője állította színpadra, majd 
a játékok programja Kálmán Imre 
nagysikerű operettjével, A Csár-
dáskirálynővel folytatódott.  A 
népszerű darabot július 11-én és 

12-én láthatták az érdeklődők. 
Július harmadik hétvégéjén pedig 
három estén is visszatért a tavalyi 
sikerprodukció, az Elfújta a szél 
című musical. Augusztus 1-én és 
2-án Kodály Zoltán nagysikerű 
operáját, a Háry Jánost láthatja a 

közönség. A nagyot mondó obsi-
tos történetében az idén nyáron 
igazi világsztár, gérard Depar-
dieu lépett a Dóm téri színpad 
deszkáira Napóleon szerepében. 

Az idei fesztiválnyár sláger-
produkciója az augusztusban 

hét alkalommal is színre került 
musical, a Mamma Mia! volt. Az 
ABBA-dalokból írt musicalt Szir-
tes Tamás rendezésében olyan 
nagy közönségsikert aratott, hogy 
2015-ben három előadás erejéig 
visszahozzák a Dóm térre.

– Szegeden is létrehoztuk az 
intelligens diszpécser- és utas-
tájékoztató rendszert. Néhány 
évvel ezelőtt azzal a programmal 
nyertük el az Európai Unió támo-
gatását, hogy azt mondtuk, fejlődő 
európai nagyvárosként utasbarát, 
környezetbarát és modern tömeg-
közlekedési rendszert kívánunk 
kiépíteni Szegeden – mondta 
avatóbeszédében Botka László, 
majd így folytatta:

– Ebből a közel 30 milliárd 
forintból a teljes v illamos és 
trolibusz hálózatunkat át tud-
tuk alakítani, a rendszereket is 
korszerűsítettük, új villamos- és 
trolivonalat építettünk, sikerült a 
szerviz és remízhátteret is meg-
újítani. Ezzel a legutolsó beruhá-
zási elemmel pedig az utasbarát 
rendszer felé tettünk egy jelentős 
lépést.

A városvezető elmondta, az új 
rendszer közel 400 millió forint-
ból épült ki: jelentős hardver és 
szoftver fejlesztés valósult meg 

az SZKT diszpécserközpontjá-
ban, 119 darab fedélzeti, vagyis 
a gépjárműveken elhelyezett 
kommunikációs eg ység, gPS 
alapú nyomkövető lett telepítve, 
valamint 103 megállóban utastá-
jékoztató kijelzőket is kihelyeztek 
a szakemberek. 

– Ez azt jelenti, hogy egy telje-
sen új szolgáltatással gyarapodott 
a szegedi tömegközlekedés. Az 
SZKT járművei – vagyis a trolik 
és a villamosok – esetében a jö-
vőben mindenki pontosan tudni 
fogja, hogy mikor fog érkezni a 
jármű, a Tisza volános buszoknál 
viszont továbbra is a papíralapú 
menetrend lesz kiírva. 

Botka László szólt arról is, hogy 
néhány kisebb elem maradt csak 
hátra a közel 30 milliárdos beru-
házásból. A polgármester többek 
között kiemelte, 110 padot fognak 
kihelyezni a következő időszak-
ban a város különböző villamos, 
troli és autóbusz megállóiban. 
Ezen kívül hamarosan megér-

kezik a város új troliflottájának 
utolsó három járműve, valamint 
az önkormányzat beszerez egy 
villamospálya-takarító gépet is, 
hogy a szegediek tiszta körül-
mények között tudjanak utazni. 

– Bízom benne, hogy a modern 
utastájékoztató rendszer abban 
segít majd mindenkit, hogy idő-
ben és kényelmesen elérje úti-
célját – fejezte be avatóbeszédét 
Botka László polgármester.

KözönségsIKert hozott Idén
a rendhagyó szabadtéri 

CsúCsteChnika vezényli a
szegedi töMegközlekedést

Kultúra

Fejlesztések Szegeden

Különleges körülmények közt rendezték meg a Szegedi Szabadtéri Játékok idei évadát a Dóm téren. Egyrészt 
nyolcvanhárom év után most először fordított hátat a dómnak a színpad, másrészt a játékok történetének 
legnagyobb színpadtechnikai fejlesztése valósult meg idén. Július 4. és augusztus 23. között öt produkció 
16 előadását több mint hatvanezer néző látta.

Botka László polgármester július közepén ünnepélyesen felavatta a szegedi tömegközlekedés új, intelli-
gens utastájékoztató rendszerét, a közel 30 milliárdos szegedi tömegközlekedés-fejlesztési nagyprojekt 
utolsó nagyobb beruházását. A rendszer munkába állásával a szegediek pontosabban és kényelmesebben 
tudnak utazni a jövőben.

NAgyOBB L áTOgATOTTSág, TÖBB BEVÉTEL
Kedvezően alakultak a fesztivál idei látogatottságai adatai. 

Herczeg Tamás igazgató a fesztivál zárása előtt elmondta, hogy 

időarányos 

adatok szerint az eladott jegyek száma több mint 55 száza-

lékkal haladja meg a 2012-es évadét, a jegyárbevétel pedig 84 

százalékkal magasabb, úgy, hogy közben jelentős árnövekedést 

nem tapasztalhattak a vendégek.

„ZÖLD PROgR AM” CSÖKKENTI MENETIDőT
Az új utastájékoztató rendszer része az SZKT megújult, intelligens 

irányítóközpontja is, ahol a nap minden percében három monitoron 

figyeli a diszpécser a szegedi villamosok és trolik közlekedését. A 

fejlesztéshez egy speciális „zöld program” is társult, ennek során 

21 csomópontban úgy programozták át a jelzőlámpákat, hogy a 

forgalom során azok a tömegközlekedést részesítsék előnyben, 

így csökkentve a menetidőt. 
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Zöld sarok

A mezei hörcsög (Cricetus cri-
cetus) elsősorban síkvidéki me-
zőgazdasági területek rágcsáló 
kisemlőse. gabonatáblákon (bú-
za, árpa, stb.), illetve a parcellákat 
szegélyező legelőterületek lakója. 
Elszaporodása esetén komoly ká-
rokat okoz a gazdáknak, hiszen 
egy-egy állat az éléskamrájában 
akár 15 kilógrammnyi magot is 
képes felhalmozni. Elsősorban 
szürkületben, valamint éjszaka 
jár gyűjtőútra, mialatt tekintélyes 
távolságokat képes megtenni. Az 
elhullott gabonamagvakat po-

fazacskójába gyömöszöli, s mi-
kor visszatér az éléskamrájába, 
mellső lábai segítségével kiüríti 
azt. Vészhelyzetben is hason-
lóképpen cselekszik: hirtelen 
„megszabadul” pofazacskói tar-
talmától, s két lábra állva, fogait 
csattogtatva próbálja elijeszteni 
ellenfeleit. Kimondottan bátor, 
harcias állat, nála jóval termete-
sebb élőlénnyel is szembefordul, 
akár az embert is megtámadhatja, 
ha sarokba szorítják. Erős hara-
pásával a lovakat is képes meg-
ugrasztani. Magányos állat, csak 

a párzási időben vannak együtt a 
különböző nemű egyedek, csak 
ilyenkor viselik el egymás kö-
zelségét.

Téli álmot alszik, ritkán elő-
fordul, hogy felébred, és ekkor az 
éléskamra tartalmát fogyasztja el. 
A kiürített üregeket illemhelyként 
használja.

Több ragadozó fontos táplá-
lékállata: a rókák, a görények, 
parlagi sasok, ölyvek, baglyok, 
de a gólyák és a vándorpatkányok 
is vadásszák. Megfigyelték azt is, 
hogy a patkányok ijesztgetéssel 

szerezték meg a hörcsögök pofa-
zacskójának tartalmát, így nem 
kellett élelem után járniuk.

Ny ugat-Európa számos or-
szágában a kipusztulás fenye-
geti. A mezőgazdasági termelési 
módok változása (búza, árpa 
helyett kukoricát termelnek), az 
élőhelyek átalakítása (útépíté-
sek), a vetőmagvakhoz használt 
féregirtók, rovarölők és gomba 
elleni szerek alkalmazása vezet-
hetett állományuk drasztikus 
megfogyatkozásához. A hazai 
állomány is fogyatkozóban van, 
hiszen az aratás után nem sokkal 
felszántják a területet, így nincs 
elegendő ideje a hörcsögöknek 
az élelemgyűjtésre. Az Európai 
Unió által indított Natura 2000 
természetvédelmi programjában 

védendő faj a mezei hörcsög, hisz 
az élővilág sokféleségének meg-
őrzése érdekében törekedni kell 
e faj megőrzésére is. A fajvédelmi 
és az élőhelyvédelmi irányelv kö-
telezi a tagállamokat, hogy védett 
területeket alakítsanak ki a ve-
szélyben lévő állatfajok számára, 
és ott minden szükséges intézke-

dést tegyenek meg életterük fenn-
maradása érdekében. Az irányelv 
felsorolja a leginkább veszélyez-
tetett állatfajokat, köztük a mezei 
hörcsögöt, amelyet évtizedeken 
át gabonapusztító kártévőként 
köny veltek el, és nagyszabású 
irtókampányokkal tizedeltek meg 
a gazdák.

a meZei hörcsög

MEgÚJUL A SPORTÖLTÖZő
Tiszasziget Sport Egyesület 

a tavalyi esztendőben sikeres 
pályázatot nyújtott be a Magyar 
Labdarúgó Szövetséghez a község 
tulajdonát képező sportöltöző 
épületének fejlesztésére. A TAO 
támogatásból megvalósuló be-
ruházás közel 10 millió forinttal 
növeli a sportöltöző értékét, töb-
bek között megújul a földszint és 
a tetőtér közel 300m2-en: az épü-
letet várhatóan szeptemberben 
vehetik birtokba a sportbarátok. 
A következő hónapokban játékos 
kijáró, közösségi tér, akadály-
mentesített mosdók, raktárak, 
öltözők, mosó és szárító helység, 
valamint szertár épül. 

EZüSTÉRMES LETT A FEL-
NőTT CSAPAT

Remek hajrá egy kis szerencse, 
de a képzeletbeli „célfotó” alapján 
megérdemelten jutott fel a Tisza-
sziget Sport Egyesület a megyei I. 
osztályba, a fiatalok az 5. helyet 
szerezték meg. Az ifjúsági együt-
tesnél tavasszal a legfontosabb 
feladat a távozók pótlása mellett 
a minimális létszám biztosítá-
sa volt. A komoly fiatalítás és a 
folyamatos csapatösszeállítási 
gondok mellett a kivívott 5. he-
lyezés mindenképpen pozitívnak 
tekinthető. 

SIKER A MAgyAR KUPáBAN
Tiszasziget labdarúgó csapata 

óriási menetelésen van túl a Ma-
gyar Kupában, hiszen ellenfeleit 

sorban legyőzte, így ismét bejutott 
Csongrád megye legjobb négy 
csapata közé, ahol a bronzcsatá-
ban hatalmas küzdelem mellett 
kétgólos hátrányból fordított és 
legyőzte a megye I. ezüstérmesét, 
az UTC-t. 

őSSZEL 2 PONT TAVASSZAL 22 
PONT VITÉZKEDETT AZ U14

Lóczi Attila U14-es csapata 
gyakorlatilag a Bozsik-program-
ból kinőtt 12 évesek köré szer-
vezett 18 fős kerettel vághatott 
bele a megyei bajnokság küz-
delmeinek, néhány 13 éves helyi 
és környékbeli iskolákba járó 
fiatallal együtt. Az őszi szezon a 
csapatépítés szellemében telt és 
bár csak 2 szerzett ponttal zár-
tak, már akkor látszottak bíztató 
jelek a tavaszra nézve. Komoly 
felkészülés után végül sikerült 
22 ponttal megfejelni teljesítmé-
nyüket és felzárkózniuk a tabella 
középső harmadához.

BOZSIK PROgraM 
A Bozsik-programban érintett 

utánpótlás-csapatokat (U-7/9/11) 

az elmúlt esztendőhöz hasonlóan 
Johan Zsolt irányította. átszer-
vezés miatt átkerültek a makói 
körzetbe és a hasonló képesség-
szintű csapatok közt egyre több 
sikerélményben lehetett részük. A 
fiatalok összesen 8 körzeti tornán 
vettek részt, a meccseket füves 
és műfüves pályákon egyaránt 
játszották.

AZ OSZTáLyVáLTáSRÓL
Tiszasziget SE elnöksége 

többszöri egyeztetést követően 
felelősségteljes döntést hozott 
akkor, amikor elvállata a maga-
sabb osztályban történő szerep-
lést. Közel 100 igazolt játékossal 
az elsődleges cél, hogy minden 
gyermek, serdülő, ifjúsági játé-
kos számára megfelelő körül-
ményeket lehessen biztosítani. 
TAO támogatásnak köszönhetően 
kifogástalan infrastrukturális 
ellátottság mellet sportolhatnak 
a jövőben a fiatalok. Tiszasziget 
és Kübekháza összefogásának 
köszönhetően pedig megfelelő 
létszámú utánpótlás korú gyer-
mek versenyezhet. A felnőtt csa-
pat működését a baráti kör tagjai 
segítik. Nagyon fontos szempont 
volt továbbá, hogy a település ön-
kormányzatát anyagilag minél 
kisebb mértékben terheljék meg. 
Ezen elvárásnak is eleget téve a 
2014-15-ös évadban közel 1millió 
forintos bérleti díjat fizet a pálya 
használatért az egyesület, ezzel 
is segítve a település működését. 

Ha azt mondom Moszkva, mi 
az első dolog, ami eszébe jut?
A páros győzelmünk! Azt egy-

általán nem éreztem biztosnak, 
ellentétben a négyessel, hiszen 
abban a számban mindenki el-
várta tőlünk, hogy világbajnokok 
legyünk. Ninettával jó formában 
érkeztünk meg a vb-re, remekül 
mentek az edzések, és bíztunk 
abban, hogy az Európa-bajnoki 
ezüstérmünknél jobb eredményt 
érünk el. Nagyon boldog vagyok, 
hogy K2-200 méteren is győzni 
tudtunk.

A páros döntőben nagyon szo-
ros volt a befutó. Emlékszik 
valamire a futamból?
Alig valamire, de azóta már 

megnéztem a döntőt. A rajtot egy 
kicsit elrontottam, beleakadt a 
lapátom az indítógépbe. A ver-
seny alatt azt éreztem, hogy mi 
vagyunk elöl, és meg tudjuk nyer-
ni a döntőt. Amikor beértünk a 

célba, akkor elbizonytalanodtam, 
hiszen mellettünk a németek is 
nagyon örültek. Az egyik fotóstól 
tudtuk meg, hogy mi győztünk, de 
én csak akkor hittem el, amikor 
megláttam a kivetítőn a hivatalos 
végeredményt.

A páros előtt egy nappal lett 
világbajnok a négyes. Milyen 
érzés volt felállni a dobogóra?
Szuper, de nem érzékenyül-

tem el annyira. Nagyon örültem 
annak, hogy a világkupa és az 
Európa-bajnokság után a világ-
bajnokságon is mi győztünk. Né-
mi nyomás volt a csapaton, hiszen 
mi számítottunk favoritnak, de 
végül a vízen minden klappolt, 
remek pályát mentünk!

Volt már ideje végiggondolni, 
hogy mit vitt véghez a nyáron?
Igazából még nem! Olyan gyor-

san történtek az események, hiszen 
az U23-as világbajnokság után 
nem sokkal utaztunk Moszkvá-
ba, most pedig újra itthon vagyok. 
Abból tudom leszűrni, hogy hihe-
tetlenül sokan gratuláltak nekem. 
A szegedi verseny után olyanok is 
üzentek és bátorítottak, akikkel 
évek óta nem is beszéltem, de tu-
dom, hogy figyelemmel követik a 
pályafutásomat és ez nagyon jó ér-
zés. Most is rengetegen gratuláltak, 
ezúton is szeretném megköszönni, 
hogy szurkoltak nekem, nekünk, 
ez nagyon sokat jelent és további 
erőt ad a folytatáshoz.

Ettől a szezontól kezdve két 
edzővel dolgozott és kétlaki 
életet élt, hiszen győrben To-
kár Krisztián, Szegeden pedig 
Kovács László irányítása mel-
lett edzett. Nyerő csapat!
Nagyon örülök, hogy minden 

zökkenőmentesen ment, és a si-
kerek sem maradtak el. Az idény 
elején bennem is volt félsz, hogy 
működik-e ez a felállás. Nagy 
volt bennünk a bizonyítási vágy. 
Szerencsére Krisztián és Kokszi 
(Tokár Krisztián és Kovács László, 
a szerk.) tökéletesen együtt tudott 
működni. Nem voltuk köztük ri-
valizálás, mindkettőjüknek az 
volt a legfontosabb, hogy nekem jó 
legyen! Úgy érzem, hogy a jövőben 
is ezt az utat kell járnunk.

Rió?
Úgy érzem, hogy egy lépéssel 

megint közelebb kerültem hozzá. 
Az elmúlt években a kudarcokból 
kellett építkeznem, de szerencsé-
re mindig sikerült továbblépnem. 
Most olyan energiák szabadultak 
fel bennem, amit korábban még 
nem tapasztaltam. Nagyon moti-
vált vagyok a jövőt illetően.

sikeres tavasz
Tiszaszigeten

Kárász anna
csodálatos nyara

Sport Sport

Csodabronz, bajnoki ezüstérem, öltőző építés, osztályváltás - sikeres tavasz 
tudhat maga mögött a Tiszasziget Sport Egyesület.

Kárász Anna, az EDF DÉMÁSZ Szegedi VE kajakosa fantasztikus heteken van 
túl, hiszen a júliusi szegedi U23-as világbajnokságon és a moszkvai felnőtt vb-n 
is két-két alkalommal játszották el a tiszteletére a Himnuszt. A 23 esztendős 
versenyző a Maty-éren két egyes számban győzött, 200 és 500 méteren, míg 
az orosz fővárosban a női négyessel, valamint K2-200 méteren Vad Ninettával 
ért fel a csúcsra. Kovács László és Tokár Krisztián tanítványa korábban egyetlen 
világbajnokságon sem vett részt, ezen a nyáron viszont mindent bepótolt.

KOVáCS L áSZLÓ (K áR áSZ ANNA EDZőJE): 
Fantasztikus szezont zárt a lány, nagyon elégedett vagyok vele. 

Tavaly egy kicsit csalódottak voltunk, hogy nem jutott ki a vb-re, 
de ebben az idényben már sikerült. Egyre közelebb van Kozák 
Danutához, ami nagyon jó jel a jövőre nézve. Anna tehetséges, erős 
és okos is, ez a három tulajdonság még sokáig repítheti.

Az EDF DÉMáSZ Szegedi 

Vízisport Egyesületet 2000 óta 

kiemelten támogatja Szeged 

városa is. Az erről szóló szer-

ződést a napokban ismét meg-

hosszabbították. A 2015. júni-

us 30-ig szóló megállapodást 

Botka László polgármester és 

Dervarics Attila, a klub elnöke 

a moszkvai vb-ről hazaérkező 

Kárász Anna és Vajda Attila 

ünnepélyes fogadásán írta alá 

a városházán.

Hazánkban kártevő, Nyugat-Európában veszélyeztetett
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Méltó külsőt kapott immár 
belülről is a zsombói Királyszé-
ki Iskola. Az 1904-ben épült ház 
régóta mostoha sorsra volt ítél-
ve. 1975-ig működött iskolaként, 
később varroda lett. 1987-ben 
eladta a tanács egy magánsze-
mélynek, aki színházat álmodott 
ide, de az álom nem vált valóra A 
szinte teljesen lepusztult ingat-
lant 2008-ban vásárolta vissza 
Zsombó önkormányzata közmű-

velődési és idegenforgalmi céllal, 
majd pályázatot nyújtott be az 
Európai Unióhoz a létesítmény 
felújítására.

Négy évvel ezelőtt helyi védett 
épületként a külső felújítást és 
a nyílászárócseréket elvégez-
tük, belülről azonban továbbra 
is nagyon rossz állapotban volt 
- mondta el gyuris Zsolt polgár-
mester. Az omladozó falaknak és 
szétrohadt padozatnak azonban 

mostanra nyoma sincs: pályázati 
forrásból, 11 és fél millió forintos 
költségvetésből a burkolattól a 
vizesblokkon át az elektromos 
hálózat korszerűsítéséig mindent 
elvégeztek az épületben – még 
napkollektort is kapott, ami a 
meleg vizet állítja elő.

A romos ingatlan restaurálása-
kor az építtetők az eredeti állapot 
visszaállítására törekedtek. A mű-
emléki védettséget szerzett épület 
homlokzata, falai és nyílászárói 
végül 1 millió forint önerő mellett 
5 millió forintos uniós támogatás-
ból újultak meg. Az önkormányzat 
további pályázatok révén a te-
rületre még egy melléképületet 
húzott fel, ahol többek között az 
étkező kapott helyet. Megtörtént 
az épület belső felújítása is, a kör-
nyéken különböző sportpályákat 
alakítottak ki. Az önkormányzat 
tervei nyáron megvalósulnak, hi-
szen az első táborozók birtokukba 
vehetik az intézményt.

A homlokzat, a nyílászárók 
cseréje után egy turisztikai pá-
lyázatnak köszönhetően, mintegy 
11 és fél millió forintból újulhatott 
meg az épület a falak mögött. A 
belső kialakításkor is jól jöttek 
a kordokumentumok, hiszen 
az eredeti épület megőrzése, 
rekonstruálása továbbra is cél 
volt. A huszadik század elejét 
idézik a hajópadlóval borított 
szobák, amelyek között tánc-
terem is található. A táborként 
és konferencia központként is 
használható épületben akár 30 
fő is elférhet egyszerre -mondta 
a térség polgármestere. gyuris 
Zsolt hozzátette: a téli napokon az 
egykori olajkályha helyett egy új 
cserépkályha fűti, melegíti majd 
a nagytermet. 

Az épület többfunkciós, szol-
gálhat konferenciák helyszínéül, 
de különféle tábor, vagy erdei is-
kola szervezésére is alkalmas. Az 
épületben a Vadász Társaság is 

bemutatkozik majd, a szervezet 
működésével és céljaival ismer-
kedhetnek meg az érdeklődők. 
A volt tanítói lakás két szobáját 
emeletes ágyakkal bútorozták 
be. Jelenleg 20 férőhely van, de 
harmincig bővíthető. Az egykori 
tanteremből közösségi tér vált. 

Augusztusban már fel is avat-
ják az épületet: Temes megyei 
g yerekek táborozna k a K i-
rályszéki iskolában egy hétig. 
Hamarosan pedig az udvar is 
megtelik élettel. Az Összefogás 
Zsombóért Egyesület pályázati 

pénzből rendezi be, hogy ősztől 
hagyományos népi mestersé-
geket tudjanak itt bemutatni. 
Az épület átadási ünnepségén 
kosárfonással ismerkedhettek 
az érdeklődők, a későbbiekben 
pedig mézeskalács, rétes és 
kürtőskalács készítésre is lesz 
lehetőségük azoknak, akik úgy 
szeretnék megőrizni az utókor 
számára ezeket a hagyományo-
kat, hogy ellesik a technikákat.

A Királyszéki Iskola Zsombó 
és Forráskút között várja a lá-
togatókat. 

A vonatkozó eddigi jogszabá-
lyok egyértelműen megtiltották, 
hogy bárki járművet vezessen, 
akinek a szervezetében szesze-
sital fogyasztásából származó 
alkohol van. A kerékpárosokra 
vonatkozóan úgy szólt a régi ren-
delkezés, hogy ha valaki ivott, 
de képes a jármű biztonságos 
vezetésére, akkor a főutakat leszá-
mítva másutt nyeregbe ülhetett. A 
friss módosítás szerint azonban 

a biciklisek már a főutakra is 
fölhajthatnak alkoholfogyasztás 
után, ha képesek a biztonságos 
vezetésre.

Eddig, ha a biciklis szerveze-
tében 0,50 gramm/liter véralko-
holnál, illetve 0,25 milligramm/
liter levegőalkoholnál magasabb 
koncentrációt mértek, a főútvona-
lakon 30 ezer, mellékutakon 10 
ezer forint volt a bírság. A mostani 
változtatások lényegében csak a 

biztonságos vezetésre alkalmas 
állapothoz kötik a biciklizést.

A KRESZ módosítása után a 
hírportálok fórumaiban sokan 
halott kerékpárosok és sérült 
autósok tucatjait vizionálták. 
Arra f ig yelmeztettek, hog y a 
kerékpárosok egy számottevő 
része egyébként is fittyet hány 
a közlekedési szabályokra, hát 
még ha isznak is. Sokan viszont 
a kiskocsmák környékén feltű-
nő számban parkoló biciklikre 
emlékeztettek, és arra, hogy az 
ittasan kerékpározás, ha nem is 
nemzeti sport, de igen elterjedt 
volt a szigorúbb szabályok mellett 
is. Akadtak eddig is emberek, akik 
járni már alig, biciklizni viszont 
egészen jól tudtak. Az e vélemé-
nyen lévők szerint a módosítás 
miatt nem nő majd a kerékpáros 
balesetek száma.

Kérdés persze, hogy mit jelent 
a rendeletben a biztonságos ve-
zetésre való képesség? Vajon meg 
tudja-e ítélni mindenki saját ma-
gáról, hogy megfelelő állapotban 
teker-e ki a járműforgalomba? A 
követendő magatartás talán az 
lehetne, hogy aki ivott, inkább 
gyalogoljon. Ha nem szívesen 
hagyja ott lezárva a kerékpárját, 
akár a járművét tolva is.

A beruházás januárban indult 
és a meglehetősen változékony 
időjárás ellenére ütemterv szerint 
zajlik. Ehhez persze az is kellett, 
hogy a Tisza idén a medrében 
maradjon. 

Az új partfal hossza az árvízi 
emlékműtől a Bertalan-hídig 
meghaladja majd a 2 kilométert. 
Az árvízi emlékműtől „kifelé”, a 
Boszorkányszigetig lényegében 
már látható, hogyan néz majd 
ki az új éptmény. E 200 méte-
res szakaszon nagyrészt már 
elkészültek a munkával. Az új 
árvízvédelmi rendszer mintegy 
5 méterrel a talajszint alatt kez-
dődik és 4 méteres magasságban 

ér véget. Onnan szükség esetén 
mobilgáttal emelhető tovább. A 
betonfelületre képzőművészeti 

alkotásokat, egy ősi agyagedény 
mintáit viszik föl, így téve esz-
tétikusabbá, izgalmasabbá a 
védművet.

Az árvízi emlékmű és a múze-
um között megkezdődött tehát 
a felszín fölötti munka, míg a 
Stefánián a talajszint alatti épít-
kezés zajlik. A város e kedvelt 
sétálóhelyén eltűnik a jelenlegi 
mellvéd és a járda szintjét emelik 
magasabbra. Szükség esetén erre 
épülhet majd mobilgát. 

A beruházáshoz 1,5 milliárd 
forintot biztosított az Európai 
Unió, 710 milliót pedig a város 
önkormányzata. A kivitelezőnek 
2015. május végéig kell befejeznie 
a munkálatokat. 

felújították a zsoMbói királyszéki iskolát

ittasan is
szaBad a teKerés

üteMterv szerint épül
a szegedi partfal

A „megfelelő állapot” kérdése Egy szakaszon már látszik a végeredmény

Vitákat kavart a KRESZ legfrissebb módosítása. Konkrétabban azok a passzusok, 
melyek megengedik a kerékpárosoknak az alkoholfogyasztás utáni tekerést. 
Ittasan biciklizni eddig is lehetett, csak szigorúbb szabályozás mellett.

Újabb szakaszába lépett a szegedi partfal rekonstrukciója. Augusztus elején 
több hétre teljes szélességében lezárták a Huszár Mátyás rakpart egy szakaszát 
az árvízi emlékmű és a múzeum között. A lezárással indult munkafázis során 
megépítik az úgynevezett vasbeton köpenyfalat, mely a már korábban elkészült, 
nagyrészt a talajszint alatt található résfalhoz kapcsolódik. 
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